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1. VEDTAK FATTET   KOMMUNESTYRET 
Møtedato:  18.02.14   Sak 005/14 
Reguleringsplan E6 Elstad-Frya, 
forprosjekt  
(sak 13/234) 
 
Møtedato:  13.12.16   Sak 122/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPT: 
Møtedato 15.03.17    Sak 011/17 

 
 
 
 
 

1. Ringebu kommunestyre fastsetter med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogram for reguleringsplan for E6 
Elstad-Tollmoen, med de endringer som er 
tatt inn etter høringsrunden.  

2. Både alternativ 1.1 og 1.3 fremmes som 
alternativer i reguleringsplanen for E6 
Elstad-Gunstadmoen. 

3. Fremtidig arealbruk i tilknytning til nytt 
kryss i Åmillom skal innarbeides i 
reguleringsplan for E6 Elstad-Gunstadmoen. 

Utvalg for plan og teknisk slutter seg til de 
vurderinger som er gjort i saksutredningen med 
følgende presiseringer: 

• Det ønskes primært at ekspressbussene 
stopper ved Ringebu Skysstasjon 

• Belysning vil også være viktig langs gang- 
og sykkelveien og i selve 
jernbaneundergangen. 

• Elstad camping ønskes beholdt dersom det 
er gjennomførbart. Det vil være nødvendig 
med en helhetsvurdering av om 
campingplassen skal beholdes eller legges 
ned. 

Kommunedirektøren 
 

 
 
 
 
 
Pr. 30.04.18:  SVV har etter oppdrag fra departementet startet 
utrredning av tunnelalternativ, og regulering av tidligere valgte 
alternativ er stanset. 
Pr. 31.08.18:  SVV har oversendt rapport til departementet i slutten av 
august, og avklaring ventes innen utgangen av året. 
Pr. 31.12.18:  Uendret.  Ordfører har sendt henvendelse vedr videre 
utredninger. 
Pr 30.04.19: Uendret. Nye Veier AS er invitert til å overta ansvaret for 
etappen, og dette skal avgjøres av Stortinget, sannsynligvis før 
sommeren.   
Pr 31.08.19: 
Uendret. Nye Veier AS har fått etappen tildelt i sin portefølge, og vil 
komme med sine prioriteringer i november 2019.  

Pr 31.12.2019: Oppstartsmøte i Toppforum E6 Øyer – Otta 29.11.2019. 
Nye veier AS har i pressemelding 19.12.19 ikke prioritert E6-strekning i 
Ringebu i kommende periode pga manglende planavklaring, men uttaler 
følgende:  
«Vi planlegger nå, i samarbeid med kommunene, å igangsette 

reguleringsplanleggingen på de gjenstående strekningene. Det gjenstår 

noen krevende strekninger som må løses raskt. Med effektiv planlegging 

som ivaretar god samfunnsnytte og lave kostnader vil prosjektet kunne bli 

prioritert for utbygging raskt, sier Moshagen.» 

  

Møtedato:  13.09.16    Sak 067/16 
Fåvang næringspark - etablering av 
flomforbygging og omkjøringsveg 
(15/1240) 
 

1. Kommunestyret godkjenner 
gjennomføring av prosjektet 
flomforbygging med omkjøringsveg 
innenfor en kostnadsramme på kr 
32.100.000.  

2. Det forutsettes tilskudd fra eksterne på 
minimum kr 20.000.000. 

Kommunedirektøren Pr. 31.08.18:  Prosjektet nærmer seg ferdigstilling, og asfaltering av 
veien gjenstår. 
Pr. 31.12.18:   Asfaltering er gjennomført.  Åpningsarrangement er 
holdt.  Avsluttende arbeider pågår. 
Pr. 30.04.19:  Sluttoppgjør med entreprenør pågår. 
Pr 31.08.19: Uendret. Sluttoppgjør med entreprenør pågår. 
Pr 31.12.2019: Sluttoppgjør med entreprenør er under sluttføring. Sak 
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3. Finansiering av økt kostnadsramme 

med kr 2.100.000 i forhold til gjeldende 
økonomiplan innarbeides ved neste 
ordinære rullering av økonomiplanen. 

4. Kommunestyret forutsetter at 
beslaglagt dyrka areal blir erstattet 
med nydyrking av minst tilsvarende 
areal, finansiert gjennom prosjektet.  

 

om godkjenning av prosjektregnskap er under forberedelse.   

Møtedato:   31.10.17   Sak 082/17 
Skisse til makerspace i Ringebu 
(17/1832) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-sk: 
Møtedato:  13.11.18   Sak 123/18 
 
 
 
 
 
 
KOM: 
Møtedato: 19.11.2019 Sak 110/19 

1. Kommunestyret gir rådmannen mulighet for 
å prøve ut et makerspace (kreativt verksted) 
i to år fra 01.01.2018-31.12.2019. Høsten 
2017 brukes til å forberedelser. 

2. Prøveperioden utløser ikke behov for ekstra 
ressurser utover å drifte bygget som i dag. 

3. Det legges fram en evaluering av 
makerspace høsten 2019 i forbindelse med 
økonomiplan for perioden 2020-2023. 

4. Formannskapet orienteres om bruken og 
andre innspill / tanker om dette innen 
utgangen av 2018. 
 

Formannskapet tar statusrapportering til 
orientering og ber Makerspace Ringebu v/ 
arbeidsgruppen videreføre arbeid med å 
rekruttere flere personer inn på flere 
interesseområder og søke samarbeid med både 
med skoler og bedrifter som de ser som aktuelle. 
 

1. Kommunestyret tar evalueringen til 
orientering og gir Makerspace Ringebu 
mulighet til å fortsette sitt arbeid i 
dagens lokaler, inntil det er aktuelt å ta 
eiendommen i bruk til annet formål. 

2. Brukere av makerspace må være 
forberedt på å flytte ut fra dagens 
lokaler med relativt kort varsel. 

3. Levekårsutvalget gis fullmakt til å 

Kommunedirektøren Pr. 31.08.18:  Prøvedrift pågår. 
Pr. 31.12.18:  Prøvedrift pågår. 
Pr.30.04.19:   Prøvedrift pågår. 
Pr. 31.08.19:  Prøvedrift pågår.  
Pr 31.12.2019: Evaluering av makerspace lagt fram for kommunestyret i 
møte 19.11.2019. Saken utgår ved neste rapportering.  
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definere nærmere rammer for bruk av 
lokalene for makerspace. 

Møtedato:   13.02.18   Sak 003/18 
Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – 
Elstad – sluttbehandling etter høring 
(11/5294 dok 101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOM: 
Møtedato 15.10.2019 sak 086/19 

1. Ringebu kommunestyre vedtar, med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, 
kommunedelplan for E6 Fåvang kirke-Elstad 
med planbestemmelser, plankart for alt.  A2 
– B – C3 og hovedrapport (beskrivelse av 
planen og konsekvensutredning), slik den 
har vært ute til utvidet høring og offentlig 
ettersyn.  

2.  Ringebu kommunestyre ber om at 
kommuneplanen for E6 Fåvang kirke - Elstad 
tas opp til mekling  mht innsigelser knyttet 
til delstrekning C3. 
 

1.  Ringebu kommunestyre vedtar, med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, 
kommunedelplan for E6 Fåvang kirke-Elstad 
med planbestemmelser, plankart for alt.  A2 
– B – C5 og hovedrapport (beskrivelse av 
planen og konsekvensutredning), slik den 
har vært ute til utvidet høring og offentlig 
ettersyn og med de avklaringer og løsninger 
som meklingsresultatet viser.   

2. Administrasjonen gis fullmakt til å 
korrigere/justere eventuelle 
bagatellmessige feil og mangler i 
plandokumentene.  

 

Kommunedirektøren 
Wenche Hagestuen Dale 

Pr. 30.04.18:  Det avventes dato for mekling. 
Pr. 31.08.18:  Meklingsmøte er gjennomført. 
Pr. 31.12.18:  Dato for ny mekling ikke satt. 
Pr. 30.04.19:  Dato for ny mekling er ikke satt. 
Pr. 31.08.19:  Siste mekling ble gjennomført 19.06.2019, og det ble 
enighet om planen. Sak blir fremmet for kommunestyrets møte 
15.10.2019.  
Pr 31.12.2019: Kommunedelplan ble vedtatt av kommunestyret 
15.10.2019. Saken utgår ved neste rapportering.  

Møtedato:  19.06.18   Sak 061/18 
Ringebu Læringssenter – status 
(18/972 dok 1) 

1. Kommunestyret tar den fremlagte status-
rapporten til orientering.  

2. Kommunestyret ber om at det tas kontakt 
med Frons-kommunene om muligheten for å 
overføre til RLS (Ringebu Læringssenter) de 
elevene som går på 
introduksjonsprogrammet.  Dette som en 
videreføring av de politiske beslutninger som 
er i forbindelse med NAVreformen i midt-

Kommunedirektøren 
Gro Li Sletvold 

Pr. 31.08.18:   Vedtaket er notert for oppfølging. 
Pr. 31.12.18:   Det antas etablert samarbeidsordning vedrørende 
flyktninger. 
Pr. 30.04.19: Ny flyktningtjeneste (MGF) ble etablert fra 1.1.19 i Sør-
Fron kommune. Nord-Fron og Ringebu har vedtak om bosetting av 
flyktninger i 2019. Utredning av midtdalen som bosettingsregion er 
påstartet. Ytterligere utvidelse av samarbeid vedr voksenopplæring vil 
bli vurdert etter en tids drift.  
Pr. 31.08.19: Initiativ til utredning av bosettingsregion er tatt av Sør-
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dalen samt helheten i skoleopplegget for 
innvandrere.  

3. Overføringen av intro-elever bør tilpasses 
fra skoleåret 2019 / 2020.  

4. Administrasjonen forbereder en sak til 
levekårsutvalget om et eget opplegg for 
flyktninger som kommer i midt-dalen som 
analfabeter.  Saken forelegges Frons-
kommunene og behandles deretter i 
kommunestyret;  som skole-eiere.  

5. Som følge av forslaget, behandles 
driftsnivået ved RLS i kommende budsjett- 
og økonomiplanarbeider. 

Fron kommune (i september) som vertskommune.  
Pr 31.12.2019:  Sak om bosettingsregion er under forberedelse til 
behandling på nyåret. Øvrige tema vil eventuelt komme som sak i 
etterkant.  

Møtedato 12.02.19 Sak 003/19 
IMDi – anmodning om bosetting av 
flyktninger i 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Kom: 
Møtedato 17.12.2019 sak 121/19 
 
 

1. Ringebu kommunestyre imøtekommer 
anmodning fra IMDi om bosetting av 10 
flyktninger i 2019.   

2. Kommunestyret viderefører samtidig en 
øvre ramme for bosetting av flyktninger 
på 15 for 2019.  

3. Ringebu kommunestyre anmoder IMDi 
om bosetting av inntil 5 enslige 
mindreårige flyktninger i 2019.    

 
1. Ringebu kommunestyre imøtekommer 

anmodning fra IDMI datert 24.20.2019 
om å bosette 10 flyktninger i 2020. 

2. Kommunestyret er positive til å motta 
flere flyktninger om situasjonen tilsier 
det og det kommer forespørsel. 

 

Kommunedirektøren 
Britt Åse Høyesveen 

Pr. 30.04.19:  Vedtaket er formidlet til IMDi, og MGF (flyktningetjeneste) 
følger opp med etterlysning av bosetting. Så langt er det ingen 
bosetting.  
Pr. 31.08.19: Bosatt 3 personer pr 31.08., og planlagt gjennomføring av 
familiegjenforening i september.  
Pr. 31.12.2019: Kommunen har bosatt 10 personer og 5 personer på 
familiegjenforening i 2019. Kommunestyret har i sak 121/19 vedtatt 
ønske om bosetting av 10 flyktninger i 2020.  

Møtedato: 28.05.19 Sak 037/19 
Garantistiling for leilighetsbygg – 
prinsippsak 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret vedtar ny ordning med 
kommunal garanti for kjøp av leiligheter på 
nærmere angitte vilkår som beskrevet i 
saksutredningen, med følgende endringer I 
kriterier i pkt c, igangsetting innen 8 mnd og pkt 
e, makspris per kvm tas ut.  
 
2. Garantiordningen etableres med en brutto 

Kommunedirektøren Pr. 31.08.19: Sak om garanti til Ysterigården AS er forelagt 
kommunestyret og vedtatt.   
Pr. 31.12.2019:  
Sak om garanti til Marienhø Eiendom AS i vedtatt av kommunestyret i 
sak 77/19 i møte 15.10. 
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ramme på 15 mill kr og budsjetteres som kjøp av 
leiligheter, finansierert ved låneopptak. Lånet tas 
opp sammen med tidligere vedtatte låneopptak 
for 2019. Samlede lån til investeringer i 2019 
økes med kr 15.000.000, fra kr 77.005.820 til kr 
92.005.820. Lån tas opp som serielån med 40 års 
avdragstid.  
 
3. Investeringsbudsjettet for 2019 endres slik: Art 
3285 (kjøp av eksisterende bygg/anlegg), ansvar 
400, funksjon 315, prosjekt 47700, opprettes 
med kr 15.000.000. Art 3910 (bruk av lån), 
ansvar 901, funksjon 870, prosjekt 90000 økes 
med kr 15.000.000.  
 
4. For hvert år, første gang i februar 2020, skal 
kommunestyret få til behandling en særskilt  
rapport om garantiordningen for 
leilighetsbygging. Rapporten skal innholde 
opplysninger om hvor stor del av garantisummen 
som er benyttet, og andre relevante 
opplysninger, samt vurdering av hvor 
hensiktmessig ordningen virker.  
 
5. Kommunestyret kan når som helst avvikle 
ordningen i den grad kommunen ikke allerede 
har pådratt seg garantiforpliktelser.  
  
 

Møtedato 28.05.19 Sak 047/19 
Salg av boligtomter – bruk av 
profesjonell aktør 
 
 
 
 
 
 

KOM- 047/19  
  
1. Kommunestyret vedtar bruk av profesjonell 
aktør for markedsføring og salg av boligtomter.  
2. Ordningen vedtas for en periode på tre år, og 
evalueres innen utgangen av perioden.   
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om 
meglertjenester.   
 

Kommunedirektøren Pr. 31.08.19:  
Oppfølging er under forberedelse.  
Pr. 31.12.2019: Avtale med megler ble inngått i aksept av 18.12 
(Eiendomsmegler1). Saken utgår ved neste rapportering.   
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Møtedato 25.06.19 Sak 061/19 
Rapport Selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon av Midt-
Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOM: 
Møtedato 19.11.19 Sak 104/19 

KOM- 061/19  
  
1. Kommunestyret tar rapporten 
”Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av 
MidtGudbrandsdal renovasjonsselskap” til 
orientering.  
 
2. Kommunestyret viser til de anbefalingene som 
revisjonen kommer med og som følger av de 
vurderingene og konklusjonene som er gjort i 
prosjektet.  
 
3. Kommunestyret ber ordføreren, sammen med 
ordførerne i de andre to kommunene, om å 
utrede å skille ut næringsdelen i Midt-
Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR)  i et 
aksjeselskap. Samtidig anbefales det at 
husholdningsdelen fortsetter som et IKS.  
 
4. Kommunestyret ber ordføreren, sammen med 
ordførerne i de andre to kommunene, å 
utarbeide et forslag til eierskapsmelding for 
MGR. Herunder et tydelig mandat for 
representantskapsmedlemmene.  
 
5. I samme forbindelse vurderes det om 
eierskapsmelding for MGR kan ha 
overføringsverdi for andre samarbeidsordninger 
for de tre kommunene der eierskapsmelding 
mangler.  
 
6. For øvrig ber kommunestyret om at rapporten 
blir fulgt opp av rådmannen i tråd med revisors 
vurderinger og konklusjoner.   
 

1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak 
vedrørende «Selskapskontroll med 

Ordfører 
Kommunedirektøren 

Pr. 31.08.19: 
Ordfører har saken under oppfølging. Møte mellom ordførere og 
rådmann ble avviklet 06.09.2019.  
Pr. 31.12.2019:  
Saken er behandlet på nytt av alle tre kommunestyrene i løpet av 
høsten.  
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Selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjonav Midt-
Gudbrandsdal Renovasjonsselskap – 
klargjøring av ansvar for oppfølging 

forvaltningsrevisjon av Midt-
Gudbrandsdal renovasjonsselskap», og 
ber rådmannen om å følge opp 
vedtaket i et samarbeid med 
nabokommunene. Rådmannen bes 
legge til rette et beslutningsgrunnlag til 
politisk drøfting mellom kommunene, 
før sluttbehandling i kommunestyrene. 

2. Rådmannen bes utrede konsekvensene 
av ny kommunelov for etablerte 
interkommunale samarbeid, og foreslå 
de endringer som anses for 
formålstjenlige.   

    

Nye saker KOM pr. 31.12.2019    

Møtedato 15.10.19 sak 110/19 
Klimavennlig landsbyutvikling – 
godkjenning av prosjekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret godkjenner 
stedsutviklingsprosjekt «Klimavennlig 
landsbyutvikling» som innledning til 
planprosess med områderegulering av 
Ringebu sentrumsområde – Vålebru. 

2. Kommunestyret oppretter stilling som 
prosjektleder i 100 % stilling for en 
prosjektperiode på to år, regnet fra 
tidspunkt for tiltredelse av 
prosjektleder. 

3. Prosjektet innarbeides i årsbudsjett for 
2020 og 2021, basert på 
medfinansiering på kr 550.000 fra 
Miljødirektoratet (jfr tilsagn av 
24.06.2019) og kr 550.000 fra Oppland 
fylkeskommune (vedtak i FU sak 76/19). 

4. Prosjektet organiseres og gjennomføres 
som skissert i søknader.    

  

Teknisk sjef Pr. 31.12.19: Saken er forberedt for utlysing av stilling på nyåret.     

Møtedato 15.10.19 sak 079/19 
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste. 
Kvalitets- og utviklingsplan 2019-2023 

1. Kommunestyret vedtar «Midt-
Gudbrandsdal Barneverntjeneste. 
Kvalitets- og utviklingsplan» for 

Kommunedirektøren 
Gro Li Sletvold 

Pr. 31.12.19: Kvalitets- og utviklingsrapport er under forberedelse. 
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perioden 2019 -2023. 

2. Midt-Gudbrandsdal Barneverntjeneste 
skal årlig, første gang våren 2020, legge 
fram en kvalitets- og utviklingsrapport 
som beskriver og drøfter tilstanden i 
tjenesten. 

Møtedato 15.10.19 Sak 085/19 
INNOFF samarbeid - 
organisasjonsendring 

1. INNOFF-samarbeidet etter dagens 
organisasjonsmodell etter 
kommuneloven § 27 avsluttes med 
virkning fra 01.01.2020. 

2. INNOFF videreføres som et 
administrativt innkjøpssamarbeid for 
kommunene. 

3. Rådmannen bes om å utarbeide en 
oversikt over kommunens handlingsrom 
for å kunne foreta anskaffelser av varer 
og tjenester fra lokale/regionale 
leverandører ved enkle prosedyrer. 
Oversikten legges fram for 
formannskapet. 

Kommunedirektøren 
Stine Pedersen Forrestad 

Pr 31.12.19: Oversikt handlingsrom kjøp av varer og tjenester lokalt er 
under arbeid. 

Møtedato 19.11.19 Sak 105/19 
Revidering av Kvalitets- og utviklingsplan 
for helse og omsorg 2020-2023 

1. Kommunestyret vedtar oppstart 
revidering av Kvalitets- og 
utviklingsplan for helse og omsorg 
2020-2023. 

2. Ansatte, tillitsvalgte og brukerråd 
involveres i arbeidet. 

3. Det legges opp til 
underveisrapporteringer og et 
arbeidsmøte i levekårsutvalget. 

4. Den reviderte planen legges fram for 
kommunestyret innen 1. juli 2020. 

Kommunedirektøren 
Britt Åse Høyesveen 

Pr. 31.12.19: Revidering av plan er under arbeid 

Møtedato 17.12.19 Sak 118/19 
Oppstart kommunal planstrategi og 
planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 

1. Kommunestyret vedtar oppstart av 
kommunal planstrategi. 

2. Kommunestyret vedtar at 
kommuneplanens samfunnsdel skal 
revideres. 

3. Kommunestyret vedtar oppstart av 
planprogram for kommuneplanens 

Kommunedirektøren 
Jan Magne Langseth 

Pr 31.12.19: Planprosessen er under forberedelse. 
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samfunnsdel.   

Møtedato 17.12.19 Sak 129/19 
Forskrift om rettigheter og plikter for 
folkevalgte 

1. Kommunestyret vedtar forslag til 
«Forskrift om rettigheter og plikter for 
folkevalgte», med følgende endring: 
Satsen for tapt arbeidsinntekt økes med 
230 kr pr time. 

2. Forslaget sendes på høring i tråd med 
lovkravet før sluttbehandling i 
kommunestyret. 

3. Satsene for godtgjørelse evalueres før 
neste års budsjettbehandling 

Kommunedirektøren 
Hanne Kleiven 

Pr 31.12.19: Forskriften ute på høring. 

2. VEDTAK FATTET  I  FORMANNSKAPET 
    

3. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  PLAN  OG  TEKNISK 
    

    

4. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  MILJØ, UTMARK  OG  LANDBRUK 
    

    

5. VEDTAK  FATTET  I  LEVEKÅRSUTVALGET 
    

    

 


